
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (5) كتاب الصيام من بلوغ المرام

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

وىلل  لللو وصلحبو بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين وصلل  هللا وسللم ىلل  نبينلا محملد 
 وسلم تسليمًا كثيرًا إل  يوم الدين.

صلل  هللا ىليلو -ىن النبي  -رضي هللا تعال  ىنو-: وىن أبي هريرة -تعال  هللارحمو -قال المؤلف 
))ال تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، وال تخصوا يوم الجمعلة بصليام ملن بلين ا يلام إال قال:  -وسلم

صلل  هللا - قال: قال رسول هللا -رضي هللا ىنو-وىنو أيضًا  رواه مسلم. أن يكون في صوم يصومو أحدكم((
 متفق ىليو. ))ال يصومن أحدكم يوم الجمعة إال أن يصوم يومًا قبلو أو يومًا بعده((: -ىليو وسلم

وصدددل  هللا وسدددلم وبددداره علددد  عبددددم ورسدددوله هبيهدددا محمدددد وعلددد   لددده وصدددحبه  ،الحمدددد ب رل المدددالمين
 أما بمد:  ،أجممين

الشددم ، خيددر يددوم للمدد  عليدده الشددم ، وهددو خيددر يددوم للمدد  عليدده  ،فدد ن يددوم الجممددة عيددد ا سددبو 
فيددوم الجممددة مددن أفضدد  ا يددام، بدد  هددو ين يددوم عرفددة ممددروف عهددد أهدد  الملددم، والخددالف فددم المةاضددلة بيهدده وبدد

هحدن ))الدياها  بمد أن ض  عهه غيرها،  أفض  ا يام وهو عيدها أه  اإلسالم، وهو الذي وفقها له من بين سائر
وهدو متقددم  ،لها يوم الجممة ،يوم القيامة السابقون  هحن اآلخرون فم الزمن، لكن ((اآلخرون السابقون يوم القيامة

 .إال بما شر  -ج  وعال-لكن ال يتمبد هللا  ، والها  تبع لها؛عل  السب  وا حد
))ال تخصددوا ليلددة قددا :  -صددل  هللا عليدده وسددلم-عددن الهبددم  -رضددم هللا تمددال  عهدده-وعددن أبددم هريددر  
لكددن ليلددة الجممددة ليلددة فاضددلة أزيددد  ؛اعتدداد هددذا الشددخص أن يصددلم إحددد  عشددرالليددالم((  الجممددة بقيددام مددن بددين

ركمتين أزيد أربع، أزيد س ، هقو : ال، ال تخص بقيام زائدد عدن غيرهدا، همدم إذا كاهد  ا يدام متةاوتدة يدوم أصدلم 
ههدا ليلدة الجممدة، هدذم خم ، ويوم أصلم سبع، ويدوم أصدلم تسدع، وجدد هشدا  هدذم الليلدة فدزاد فيهدا لهشداله ال  

}ِإنَّ مسألة أخر ، مع ا سد  الشدديد الهدا  يهندرون إلد  هدذا اليدوم مدن زوايدا متمددد ، وكد  ميسدر لمدا خلد  لده، 
تجددد ةلددة مددن الهددا  يسددهرون فددم مكددان مددا فددم اسددتراحة وفددم غيرهددا، ليلددة أيددام  [( سددور  الليدد 4)]َسللَعَيْكَم َلَتللتَّ  

؟ قدا : يدا د االهصدراف قدالوا: مدا لده يدا فدالن، فد ذا أراهصدراف مبكدرا  م يريدد االا سبو ، ةم فدم ليلدة الجممدة بمضده
يمهدم بهسدهر الليلدة جممدة، هدذاه يبدم يهصدرف  ن الليلدة جممددة، أخدم ليلدة جممدة، ةدم يقدو  لده مدن أراد اإللالدة 

وهدذا الحدأ أن  ، هؤالء لحنوا أهه ما فم دوام وما فم داعم أهه تهصدرف،الء يبون يسهرون  ن الليلة جممةوهؤ 
الشدرعية، ، ال شده أن الهدا  يتةداوتون فدم هندرتهم إلد  القضدايا يستمد لهدا ويهددل التبكيدر لهداههاه صال  جممة 

  مة  هذا يهبغم أن يالحأ.
ذا جداء   ((ال تخصوا ليلة الجممة بقيام من بدين الليدالم)) اإلهسدان يةدر  فدم القيدام سدائر أيدام ا سدبو  وات

ليلة فاضلة أفض  أيام ا سبو  لماذا ال هقدوم؟ هقدو : ال يدا أخدم هدذم ليلدة ال تخدص بمبداد  ليلة الجممة قا : هذم 
جممددة مددن رجددل يسددموهها صددال  الرغائددل، وجدداء فيهددا هددم صددال  أو  ليلددة لددم تشددر ، ولددذا صددال  الرغائددل، التددم 



بشدمء لدم يشدر ، يشدر    ن هذا الخبر لم يةب  فيها، فهدذم الليلدة ال تخدص خبر ال يةب ، فصال  الرغائل بدعة؛
، كما يشر  فم يوم الجممة، يشر  فم يومها قراء  سور  الكه ، -ه الصال  والسالمعلي-فيها الصال  عل  الهبم 

 يلته فيه ضم ، ال تخص هذم الليلة. وما ورد فيه ل
م  ال يخص يوم الجممة بصيام، أم المدؤمهين لمدا صدا ))وال تخصوا يوم الجممة بصيام من بين ا يام((

فيدددوم فدددافلري(( ))قالددد : ال، قددا :  ((؟تصدددومين غدددا  ))قالددد : ال، قددا :  (())صدددم ا بددا م ؟يددوم الجممدددة قددا : 
 لكن ال يخص بصيام من بين ا يام. ؛الجممة يوم فاض 

 وافد  أن يدوم الصديام يدوم الجممدة أن يصوم يوم ويةلر يدوم، إال أن يكون فم صوم يصومه أحدكم (())
م أن يددوم الجممددة ال يخددتص لحددديأ أم المددؤمهين جويريددة هددص فدد ،يومددا  قبلدده يومددا  بمدددم أو، ولددو لددم يكددن ال بددأ 
، يدوم الجممدة ال يخددص قبلده أو يومددا  بمددم ف هده ال بددأ ، د  علد  عددم التخصدديص لكدن إذا صددام يومدا   بالصديام؛

يددوم الجممددة، إيدد  سدداعة االسددتجابة فددم  ، لكددن هددا ههددا مسددائ :-جدد  وعددال-بمبدداد  زائددد  علدد  غيددر مددا شددر  هللا 
هص بالهصددوص الصددحيحة أن ههدداه سدداعة، سدداعة اسددتجابة فددم يددوم يدد -السددالمعليدده الصددال  و -ممهدد  أن الهبددم 

عل  أههدا  خدر سداعة ، وتد  الهصوص عل  أهها من دخو  اإلمام إل  السالم من الصال ، وجاء ما يد  الجممة
اسددتجابة؟ التمددرذ لهددذم السدداعة، وتحددري هددذم مددا الةائددد  مددن التهصدديص علدد  أن ههدداه سدداعة فددم يددوم الجممددة، 

ال الساعة،  إال لهتحر  هذم الساعة، وهللل هذم  ؟ممه  أن ههاه دعاء مستجال إ والدعاء فم هذم الساعة، وات
  .الساعة، لهدعو فيستجال لها

عل  القو  بأن السداعة مدن دخدو  اإلمدام إلد  السدالم هدذا المصدلم يهتندر الصدال  أو يباشدر الصدال  إذا 
))ال يوافقهددا عبددد  كددان دخدد  فددم هددذا الوقدد  المسددجد، أو يصددلم إذا كددان اإلمددام مددا دخدد  وهددو بالةمدد  فددم الصددال 

اهتنددار  ؟ه الصددال  فمددال  أو اهتنددار الصددال هدد  المددراد بدد (قددائم يصددلم)وههتبدده لكلمددة )قددائم(  ((يصددلم مسددلم قددائم
ال لدو اإلمدام إلد  السدال : سداعة االسدتجابة مدن دخدو الصال ، سدواء  قلهدا م هدذا يهتندر الصدال  ويباشدر الصدال ، وات

أن المراد بها الصال  حقيقة فالقيام لي  مح  الدعاء، القيام فم الصال  لي  مح  دعاء، ولذا من يرجح أن  :قلها
ما هو بوق  صال ، قا : الذي يهتنر الصال   إن  خر ساعة :ساعة الجممة ساعة االستجابة  خر ساعة قي  له

ا الكالم صحيح، والدذي يؤيدد هدذا الكدالم أن الدهص الدذي جداء فيده أهده قدائم يصدلم، القيدام لدي  هو فم صال ، هذ
لكددن يشددار مددن  مددا فددم ذلدده السددجود ومددا بمددد التشددهد؛موضددع دعدداء، إال إذا كددان المددراد بالقيددام مجددرد الصددال  ب

 الحديأ أن المراد به من يهتنر الصال  هو فم صال  وبهذا أجال الصحابم.
عملددده، أو فدددم صدددال  يكدددون فدددم أي مكدددان؟ يكدددون واإلهسدددان فدددم بيتددده، أو فدددم متجدددرم، أو فدددم اهتندددار ال

ممهد  أهده فدم مكاههدا، وال يسدم   ن الدذي يهتندر الصدال   ؛؟ فدم المسدجد يهتندر الصدال المسدجد يهتندر الصدال 
ستشدددك   ن بمدددذ الهدددا  ي فدددم المسدددجد، هدددذا مدددا يهتندددر الصدددال ؛ أهددده مهتندددر الصدددال  وهدددو فدددم بيتددده والصدددال 

: هددذا مددا دام يهتنددر الصددال  ويهتنددر سدداعة ة، هقددو تخصدديص بمددذ الهددا  الجلددو  فددم المسددجد عصددر الجممدد
فددم هددذم السدداعة، فددال إشددكا  فددم  -جدد  وعددال-يدددعو هللا  ،االسددتجابة فهددو فددم صددالته متمددرذ للهةحددا  اإللهيددة

  فهدددو فدددم صدددال  وسددداعة الجلدددو  بمدددد عصدددر الجممدددة فدددم المسدددجد ال إشدددكا  فيددده، لمددداذا؟  هددده يهتندددر الصدددال
 االستجابة هذا وقته.



بمددذ الهددا  يتحددر  أن تكددون ختمدد  القددر ن فددم هددذم السدداعة التددم هددم سدداعة اسددتجابة، وجدداء أهدده عهددد 
ن، ، تخصيص وق  ممين لختم القر ع هذا مع هذا ليكون أرج  لإلجابةختم القر ن دعو  مستجابة، فيريد أن يجتم

؟ هدو مدن الزم الدهص، إيد  ممهد  مدن الزم الدهص لدي  مدن عمد  السدل ؛ لكدن، و ر  من علم وال دلي اةما عليه أ
اقرءوا القدر ن فدم )) :من الزم الهص يمهم أن الهص ؟لكن من الزم الهص، كي  من الزم الهص هو لي  بالهص

وعدد أيام ا سبو  سبمة، إذا بدأ  يوم السب  ختم  يوم الجممة، وكدون اإلهسدان يقصدد أن تكدون ختمتده  ((سبع
، يددالم علدد  هددذا؟   الةلددأ ا خيددر مدن الليدد  مددا يدالمم سدداعة اسددتجابة اهتهد  مددن القددر ن فدم أو  الليدد  وأخددرم إلدفد

 وكوهه ختم يوم الجممة و خرم إل   خر ساعة أو مع دخو  اإلمام ما يالم عل  هذا  هها كلها ةبت  بالهصوص.
كدن ل هدم عدن التحلد  يدوم الجممدة؛جداء الهبمذ الها  يقصد أن يكون عهدم در  فم يوم الجممة، همم 

، همدم علد  وقد  المبدادر  لصدال  الجممدة وعددم التضديي  علد  مدن بدادر لصدال  الههم المقصود به عدم التضديي 
، هذا هو المهصوص عليده فدم كتدل أهد  الملدم، ولدذا الههدم ال يشدم  مدا مة من المصلين والتالين وغير ذلهالجم

كلهددم أللقددوا علدد  أن  يحمدد  عليدده الههددم، يمهددم الشددرا جممددة هددو الددذي بمدد صددال  الجممددة، أمددا مددا قبدد  صددال  ال
وقدد يقدو   ،ةالسبل عن الههم، سبل الههم عن التحل  يوم الجممة كوهه يضي  وقد  المبدادر  إلد  صدال  الجممد

يههدم هدذا علد  التبكيدر، هقدو  لده: وأقديم در  ههداه، ويم ،ذهدل إلد  المسدجد مدن للدو  الشدم : أها أبدادر، أقائ 
، ولدذا جداء الههدم عدن   القر ن وللذكر حتد  يددخ  اإلمدامالذين جاءوا يهتنرون الصال ، وجاءوا لتالو  ه  بدرسهأ

ممددروف كةيددر مددن أهدد  الملددم لهددم درو  ال سدديما بمددد صددال  الجممددة، فالتحلدد  يددوم الجممددة، أمددا مددا بمددد الصددال  
  الحددديأ، در  اإلمددالء، إمددالء الحددديأ شدديخ اإلسددالم تةسدديرم بمددد صددال  الجممددة فددم المسددجد، وغيددرم كةيددر، أهدد

 الجممة. عصريختلةون لكن مههم من جم  در  اإلمالء 
علدد  كدد  حددا ، مةدد  هددذا ال يددؤةر وال يدددخ  فيمددا هحددن فيدده، فالمهصددوص عليدده القيددام والصدديام، وكوههددا 

جابة مدا هدالم الهصوص التم تد  علد  أههدا سداعة مسدت اء موافقة هذم الساعة التم جاء هتمرذ لهةحا  هللا رج
ال صدار خبدرا  عاريدا    هه ما وجهها إل  أهه فم ساعة مستجابة إال من أج  أن هتللدل هدذم السداعة، ؛عل  هذا وات
 .عن الةائد 

المقصددود أن هددذم وجهددة هنددر مددن يجلدد  فددم المسددجد بمددد المصددر يددوم الجممددة ليتحددر  سدداعة الجممددة 
 ن االهتندددار فدددم  صدددال  وأهدددا فدددم البيددد  مدددو بصدددحيح؛ال ويهتندددر الصدددال  ويددددخ  فدددم الوعدددد، أمدددا يقدددو : أهتندددر

 مكاهها.
 طالب:........

 ن القيددام مددن  يهتنددر الصددال ؛هددذا يسددتد  بدده مددن يددرجح أن المددراد بقددائم يصددلم همددم ويددن؟ قددائم يصددلم 
  ا.أركان الصال  التم ال دعاء فيه

 طالب:........
حقيقددة أو حكمددا ، حقيقددة إذا كددان الوقدد   ، يمهددم فددم صددال المقصددود أهدده يصددلم حقيقددة أو حكمددا  مددا يلددزم 

مح  وق  للصال ، إذا كان وق  للصال ، حكما  إذا لم يكن وق  للصال  وق  ههدم مدةال ، فمدادام يهتندر الصدال  
 أهه ما دام قائم يهتنر الصال  فهو فم صال .هص عل  هذا  ن الصحابم 



))ال :  -صددل  هللا عليدده وسددلم-و  هللا أيضددا ، قددا : قددا  رسدد -رضددم هللا عهدده-والحددديأ الددذي يليدده عهدده 
حدددديأ جويريدددة أم متةددد  عليددده، ويشدددهد لددده يصدددومن أحددددكم يدددوم الجممدددة إال أن يصدددوم يومدددا  قبلددده ويومدددا  بمددددم(( 

قالد : ال، قدا :  (())تصدومين غددا ؟قالد : ال، قدا : (( ؟))صدم  بدا م المؤمهين لما صام  يوم الجممة قدا : 
لكددن ال  يم؛التحددر  ((ال يصددومن أحدددكم)) :وجددول الةلددر، وندداهر الههددم ((لري فددأف)) :وندداهر قولدده ))فددأفلري((

ال سيما الذين ابتلوا بالسهر، تجدم مةال  يسهر لو  الليالم، ةم إذا جداء وقد   و  لها الشيلان، أحياها  الشيلانيس
اء  ليلددة إذا جدديددوم بخمدد  علدد  حسددل هشدداله  ،يددوم بددةالأ ركمددا  ،الةلددأ ا خيددر مددن الليدد  يددوم يددوتر بركمددة

وهذا من تلبي  الشيلان، مدن أجد   ((ال تخصوا ليلة الجممة بقيام))الجممة قا : وهللا أها تمبان، والرسو  يقو : 
، فهم ، إذا كه  بتوتر فم سائر الليالم توتر فم هذم الليلةأن يتره الوتر فم هذم الليلة، همم ال تخص بقيام زائد

  له مةال : أه  سهران وأه  تمبان والةجر ما بقم عليه إال شدمء يسدير، لكن تلبي  الشيلان أحياها  يقو  كغيرها؛
ال تدوتر هدذم الليلدة، مدع أن الدوتر شدأهه عنديم ليدالم وليلة الجممة ما تخص بقيدام، همدم إن كهد  مدا تدوتر سدائر ال

لدوتر سدةرا  لدم يتدره ا -صدل  هللا عليده وسدلم-والرسدو   ،من السهن المؤكد ، حت  قا  جمع من أه  الملم بوجوبه
ومن ابتلم بالسهر تجد الوتر مدن أشد  ا مدور علد  قلبده وعلد  هةسده، تروا أه  القر ن(( و ))أوال حضرا ، وأمر به 

 السداعا  اللدوا  فدم القيد  والقدا ؛ يكون مستمد لحم  ا ةقا ، مستمد يمشم المسافا  اللويلدة، ومسدتمد يجلد 
 ان عليه، فهحذر من تلبي  الشيلان، همم.هه ال يملكن إذا جاء الوتر ما يمان عليه من كان هذا ديد

))إذا انتصلف تلعبان فل  قلال:  -صلل  هللا ىليلو وسللم-أن رسلول هللا  -رضي هللا ىنلو-وىنو أيضًا 
صللل  هللا -رسللولأن  -رضللي هللا ىن للا-وىللن الصللمات بنلل  بسللر  .واسللتنكره أحمللد ،رواه الخمسللةموا(( تصللو 

سب  إال فيما افترض ىلليكم فل ن للم يجلد أحلدكم إال لحلات ىنلب أو ىلود ))ال تصوموا يوم القال:  -ىليو وسلم
  هو منسوخ. :وقال أبو داود ،وقد أنكره مالك ،رواه الخمسة ورجالو ثقا  إال أنو مضطرب تجرة فليمضغ ا((

كلان أثثلر ملا يصلوم ملن  -صلل  هللا ىليلو وسللم- رسلولأن  -ىن اتعال  رضي هللا -وىن أم سلمة 
أخرجللو  وأنللا أريللد أن أخللالف م(( ،))إن مللا يومللا ىيللد للمتللركينب  ويللوم ا حللد، وكللان يقللول: ا يللام يللوم السلل

 النسائي وصححو ابن خزيمة وهذا لفظو.
صددحابم الحددديأ السدداب ، أو  -رضددم هللا عهدده-وعهدده، أي عددن أبددم هريددر   :-رحمدده هللا-يقددو  المؤلدد  

يمهدم بمدد الخدام  عشدر - ))إذا اهتصد  شدمبانقدا :  -صل  هللا عليه وسدلم-الحديةين السابقين، أن رسو  هللا 
واسدددتهكرم أحمدددد، صدددححه جمدددع مدددن أهددد  الملدددم كةيدددر مدددن المتدددأخرين  ،روام الخمسدددة ((فدددال تصدددوموا -مدددن شدددمبان

 قالوا: حديأ مهكر.  ، واستهكرم قا  اإلمام أحمد وابن ممينمو صحح
ا  فيه، مةهومه أن التقدم بةالةة هو حديأ صحيح ال إشكو  ههم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين،تقدم ال

 ((إذا اهتصد  شدمبان فدال تصدوموا))أيام ال بأ  به، ولذا استهكر بمذ الملماء هذا الحديأ وحكموا بأهه مهكدر، 
ر، وبمضددهم صددححه وحملدده علدد  مددن يصددوم شددمبان فددم الهصدد  الةدداهم وال يصددوم فددم يددخيمهددم فددم هصددةه ا 

ا يدرد مدن الههدم عدن االحتيدا  لرمضدان فدم يدوم أو يدومين، تقددم أن الهص  ا و  احتيالا  لرمضان، ويرد فيه م
أكةر ما يصوم مدن ا شدهر فدم شدمبان، وعلد  كد  حدا  هدذا حدديأ مختلد  فيده،  -عليه الصال  والسالم-الهبم 

من كاه  له عاد  بأن يصدوم االةهدين والخمدي  بد  يتقدم  خدر الشدهر، أمدا مدا بقدم فدم الهصد  الةداهم ال بدأ  ف



 هده مددن روايددا   ممددين وجمددع مدن أهدد  الملدم أهدده مهكددر؛ ن الحدديأ هددص اإلمددام أحمدد ويحيدد  بدن  ؛فدم صدديامه
 ن المهكدر  وهدو أحدد هدوعم المهكدر؛، مدا وهدم، فمةد  هدذا ال يحتمد  تةدردمرب ،المالء بن عبد الرحمن وهو صدوق 

، تةددرد بدده مددن ال يحتمدد  يللدد  علدد  المخالةددة مددع ضددم  الددراوي، ويللدد  علدد  تةددرد الددراوي الددذي ال يحتمدد  تةددردم
ن كان من رجا  مسلم؛ لكهه تةردم ال يحتم . هه صدوق  ؛تةردم   وربما وهم، وات

، وقدد صدححه جمدع مدن مدن أهد  الملدم مدن يدر  أهده إذا اهتصد  الشدهر حدرم الصديام عمدال  بهدذا الحدديأ
ة ا يددام فددم هصددةه ، مددن كددان عادتدده أن يصددوم ةالةددة أيددام مددن كدد  شددهر يحددرص أن تكددون هددذم الةالةددالمتددأخرين

، المدالء  ن ضدمةه لدي  بشدديد قابد  حقيقدة يمهدم مدن حسدهه لده وجده؛ وهدو ،ا و  ليتقم هذا الههم فيما لو ةب 
وهدو قابد  للتحسدين، ومدن قدا : إن مةد  هدذا ال يقبد  تةدردم،  ،وهدو علدة الحدديأ ،بن عبد الرحمن يمهدم ربمدا وهدم

 أحمد، وعل  ك  حا  يتق  بقدر اإلمكان الهص  الةاهم.وقد تةرد بروايته حكم عليه بالهكار  كاإلمام 
 طالب:........

ه ا و  إذا تدم هصدةإذا اهتصد  فدال تصدوموا ما تدخ  البيذ، ةالةدة عشدر وأربمدة عشدر وخمسدة عشدر، 
 م، يمهددم بمددد الهصدد ، المقصددود بمددد الهصدد ، فددم هصددةه الةدداهم، وكددأن الههددم إن ةبدد  ف هدده مددن أجدد  أالال تصدد

 أةب  مهه. )) ال تقدموا رمضان بيوم أو يومين ((: رمضان، ولذا حديأيوص  الصيام ب
))ال تصوموا يوم قا :  -صل  هللا عليه وسلم-أن رسو  هللا  -رضم هللا عهها-وعن الصماء به  بسر 

، نداهر الههدم يتهداو  مدا إذا أفدرد يدوم السدب  إال فيمدا افتدرذ علديكم ال تصدوموا لسب  إال فيما افترذ علديكم((ا
إذا أفدرد، ومدا  الصيام، وما إذا ضم إليه يوم  خر، ال تصوموا يوم السب  إال فيما افترذ علديكم، فهدو يشدم  مداب

يمهدم  ؟((أتصدومين غددا  ))إذا صيم ممه يوم  خر، وهو بهذا ممدارذ بحدديأ جويريدة، لمدا صدام  الجممدة قدا : 
 السب ، هذا دلي  عل  جواز صيامه لكن مع الجممة.

، لددم القشددر ، سددوق المهددل، وخشددبها اللحدداء الددذي يغيمهددم القشددر دكم إال لحدداء عهددل(())فدد ن لددم يجددد أحدد
ليةلددر، وهددذا مددن بددال تأكيددد الةلددر، روام الخمسددة أصددحال السددهن  ((إال لحدداء عهددل أو عددود شددجر  فليمضددغها))

الذي يرو  الحديأ المضلرل: هو لهم ةقا ، قا : إال أهه مضلرل، اله ةقا ، همم رجاله كجور  ،ا ربمة وأحمد
، ومدر  ته الصدماءعن أخ د هللا بن بسربحديأ روي مر  عن الصماء، ومر  عن ععل  أوجه مختلةة متساوية، فال

لكددن هدد  مةدد  هددذا االخددتالف مددؤةر وعلددة قادحددة، مددر   بسددر بدددون ذكددر لهخدد ، فهددذا اخددتالف؛عددن عبددد هللا بددن 
عددن هددا مباشددر  مددع أن الصدديغة التددم مم -معليدده الصددال  والسددال-ترويدده الصددماء عددن عائشددة، ومددر  عددن الهبددم 

محتملدة لالتصدا   تصدوموا((ال ))قدا :  -صدل  هللا عليده وسدلم- أن رسدو  -رضدم هللا عههدا-بهد  بسدرالصماء 
، وهو يكون مرس  صحابم -عليه الصال  والسالم-، وعل  ك  حا  لو قدر أهه عن عائشة عن الهبم واالهقلا 

ويمكددن  ،لملددة حقيقددة ليسدد  بمددؤةر ، االضددلرال يمكددن التددرجيح بددين ا وجددهمقبددو  عهددد عامددة أهدد  الملددم، فهددذم ا
فدال مداهع، وال تقدد  بمدذ  ،ومدر  يدرو  كدذا ،احتما  ا وجه، فال تكون مختلةة حيأ تكون متةقدة فمدر  يدرو  كدذا

، هقد   ن رجالده ةقدا ، وقدد أهكدرم مالده ولدذا صدححه جمدع مدن أهد  الملدم؛وحيهئدذ يكدون مقبدوال   ،الروايا  ببمذ
، وقا  أبو داود: "هدو مهسدو " مهسدو  بدأي ؟ بحدديأ جويريدة "هذا كذل"أبو داود فم سههه عن اإلمام ماله قا : 

 د  عل  جواز صيام يوم السب . ((تصومين غدا  ))



أكةددر مددا  -صددل  هللا عليدده وسددلم-أن رسددو  هللا  -رضددم هللا عههددا-الحددديأ الددذي يليدده حددديأ أم سددلمة 
وأهدا أريدد أن أخدالةهم((  ،إههمدا يومدا عيدد للمشدركين))، وكدان يقدو : يدوم السدب  ويدوم ا حددمن ا يام  كان يصوم

، ولكهددده ضدددمي  وفدددم سدددهدم مجهدددوالن، فدددم سدددهدم راويدددان ، وهدددذا اللةدددأ لدددهأخرجددده الهسدددائم وصدددححه ابدددن خزيمدددة
 مجهوالن فهو ضمي .
 طالب:........

  أحياها  يرويه عهها.و   هه أحياها  ترويه عهه، ا؟ه  هم أخته الصماء أو غيره
 طالب:........

يمكدددن أن يدددرو   ؟علددد  وجهدددين؟ يمهدددم هددد  يمكدددن أن يدددروي الحدددديأ لكدددن هددد  مةددد  هدددذا الخدددالف مدددؤةر
مددن الملدد  التددم ال الحددديأ علدد  وجهددين، فدد ذا هددص إمددام مددن ا ئمددة علدد  أن مةدد  هددذا الخددالف مددؤةر  ن هددذم 

ال  حكمدون مة الحدديأ القددام  الدذين يف ذا حكم عليه بأهها مؤةر  من أئ يدركها ك  أحد، بدالقرائن فصدار  مدؤةر  وات
والخددالف غيددر أحياهددا  تجددد حددديأ وفددم مسددتوام حددديأ  خددر، والخددالف هنيددر الخددالف، هددذا يحكددم بأهدده محةددو  

، ا ئمة الكبار هم الذين يستليمون أن حكم بأن الخالف مؤةر ولي  بمحةو ؛  ن هذا تبما  للقرائن، وهذا يمؤةر
  .ا بمة  هذم ا حكام الكبير يحكمو 

 طالب:........
 .ما يضر االضلرال فم الراوي أن  الذين هصوا عل  ال همال 

 ن   ىن صوم يوم ىرفة بعرفلة، -سلمصل  هللا ىليو و -أن النبي  -رضي هللا ىنو-وىن أبي هريرة 
 رواه الخمسة غير الترمذي ، وصححو ابن خزيمة والحاثم واستنكره العقيلي.

))ال صلام :  -صلل  هللا ىليلو وسللم-قال: قال رسلول هللا  -رضي هللا ىن ما-بد هللا بن ىمر وىن ى
 .))ال صام وال أفطر((متفق ىليو، ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ :  من صام ا بد ((

 -صدل  هللا عليده وسدلم-أن الهبدم  -رضدم هللا عهده-وعدن أبدم هريدر   -تمدال  رحمده هللا-يقو  المؤلد  
والسدهة الباقيدة يكةدر تقدم الحأ عل  صيام يوم عرفة، وأهه يكةر السهة الماضية  ،عن صوم يوم عرفة بمرفةهه  
وههداه مدهح إلهيدة تتهدز   ،بمرفة فم الموق  المنديمهو ، ويوم عرفة و قائ  أن يقو : ما دام يكةر سهتين، فلسهتين

ليكدون أدعد  إلجابدة دعوتده؟ ههد  رسدو  هللا  لمداذا ال يصدومفم هذا اليوم عشية عرفدة، الموق  أه  عل  عبادم 
وهدو  ،وعلد  كد  حدا  فدم إسدهادم مهددي الهجدري فة؛ لكهده ضدمي ، بصوم يوم عرفة بمر  -صل  هللا عليه وسلم-

 ضمي .
وهو عل  دابته والها  يهنرون، أفلر،  ،شرل، دعا ب هاء فشرل -عليه الصال  والسالم-ةب  أن الهبم 

قدو : مةلمدا أفلدر أو ه ،يقاوم الحأ عل  صيام يدوم عرفدة م صيامه فم هذا اليومه  فلرم وعدوالها  يهنرون، ف
 ؟لكم يتةرغ الها  ويهشلوا للدعاء والذكر فم هذا اليوم المنيم فم السةر للمشقة يةلر يوم عرفة خشية المشقة؛

-الحديأ الذي عهدها ضمي ، الحديأ الذي ممها هه  عن صديام يدوم عرفدة بمرفدة ضدمي ، وةبد  أهده 
ه فددم سددةر، فددم صديام لهةلدر فددم يددوم عرفدة أو هقددو : هدو مةدد أفلددر، فهدد  هكتةدم بةملدده  -عليده الصددال  والسدالم

ديدد، وال أحدد يمهدع مدن الصديام فدم السدةر، همدم لدو ةبد  الههدم مدا فدم أفلر فم السةر، صام ةم أفلر لما بلد  الك



 :وأهد  الملدم يقولدون  ،م عرفة فم عرفدةإشكا  ولذا ةب  عن ابن عمر وجمع من الصحابة أههم كاهوا يصومون يو 
مدا  ال يصام يوم عرفة بمرفدة ليتقدو  علد  الدذكر، إذا كاهد  المسدألة هدذم الملدة فدبمذ الهدا  يقدو : أهدا أهشد  إذا

 -عليه الصال  والسالم-لكن يبق  أن الهبم  ه  هذم الملة يزو  الحكم بزوالها؛أفلر، أستمر صائم أهش ، إذا كا
و القدو ، وبمذ أه  الملم يؤةم من يصوم يوم عرفة بمرفة، ولمله استهادا  لهذا الحديأ، مدع أفلر وهو ا سو  وه

فدددال يهبغدددم  ،ا فضددد هدددو  هلهبيدددلددده هدددو ا كمددد ، ومدددا اختدددارم هللا ، وال شددده أن فم-عليددده الصدددال  والسدددالم-فلدددرم 
ع مدن فتاويده أن الدذي ، والشيخ ابدن بداز هدص فدم مواضدهاد عل  هذا الحديأ فالحديأ ضمي صيامه، أما االست

 يصوم يوم عرفة بمرفة  ةم.
))ال صام من :  -صل  هللا عليه وسلم-قا : قا  رسو  هللا  -رضم هللا عههما-وعن عبد هللا بن عمر 

أهده خبدر، أو دعداء، أهده دعداء زجدر لده علد  صدهيمه  ا المشرو  عهد أهد  الملدم يحتمد  وجهدين:وهذ صام ا بد((
، والةاهم أهده خبدر، أن هدذا دعاء عليه، من صام ا بد  يمهم ال مكهه هللا من الصيام ((ال صام من صام ا بد))

ن أمسه عن اللمام والشرال إال أهه لم يصم الصيام الشرعم.لم يصم  ، وات
ال هدو بالدذي  ))لدم يصدم ولدم يةلدر(( :وعهد الترمذي ))ال صام وال أفلر((: ولمسلم من حديأ أبم قتاد 

وال هو بالذي أفلر مع الهدا  واسدتمتع بمدا أهمدم هللا عليده بده، صدام وال أفلدر، لدم يصدم صام صيام يرج  ةوابه، 
 ولم يةلر.

ن -عليده الصدال  والسدالم-إن كان ممهدام الددعاء فيدا ويدح مدن أصدابه دعدو  الهبدم "يقو  ابن المربم:  ، وات
 "لوجهين صيام الدهر مذمومأهه لم يصم، وعل  ا -عليه الصال  والسالم-كان خبر فيا ويح من أخبر عهه الهبم 

من صام الددهر بالةمد  بجميدع أيدام المدام بمدا فدم ذلده مدا ههدم عدن  وص عل مههم من يحم  هذم الهص
كدان يصدوم  -عليه الصدال  والسدالم-ما فيه إشكا ، الهبم  سرد الصومصيامه كالميدين وأيام التشري ، بدلي  أن 

إهدددم أسدددرد ))م، وأيضدددا  جددداء فدددم حدددديأ حمدددز  السددداب : ان يةلدددر حتددد  يقدددا : ال يصدددو حتددد  يقدددا : ال يةلدددر، وكددد
مدن ذلده ا يدام التدم هدص  ا  حقيقيدا  الددهر كلده، ولدم يسدتةنا فحم  الههم هها عل  من صام الدهر صديام ((الصوم

فهدذا ال يتهاولده  ،عل  تحريم صومه  كالميدين والتشري ، أمدا مدن صدام بقيدة ا يدام ممدا لدم يدهص علد  المهدع مهده
وأهددام، وأصدددوم  ))أصددلم يصددوم ويةلدددر ةبدد  عهددده أهدده -عليدده الصدددال  والسددالم-الههددم، وعلدد  كدد  حدددا  فددالهبم 

كلهدا ولدو أفلدر ا يدام  فالدذي يصدوم ا يدام، وأتزوج الهساء فمن رغل عن سهتم فلدي  مهدم(( وأفلر، و ك  اللحم
ن كددان الباعددأ لدده علدد  هددذا الرغبددة فددم الخيددر، لكددن ، و -عليدده الصددال  والسددالم-غددل عددن سددهة الهبددم المحرمددة ر  ات

الملددم يددد  علدد  تحددريم ، وندداهر ا خبددار كمددا قددا  لائةددة مددن أهدد  مجددرد الرغبددة ال تكةددم مددا لددم يكددن ههدداه اتبددا 
، ومههم من قا : إذا أفلر ا يام التم يحرم صيامها ال إشكا  فيها، وعل  ك  حا : أفض  الصيام، صيام الدهر
 ان يبحأ عن ا جر فأفض  الصيام صيام داود، يصوم يوما  ويةلر يوما .إذا كان اإلهس

عرفهدا أهده تشدبيه  صدام الددهر كلده(( مداهصام رمضدان وأتبمده سدتا  مدن شدوا  كأمن ))فم الحديأ الساب  
حقيقة الممه  الذي من أجله ذم صيام الدهر، إهما عل  فرذ لمذموم من وجه دون وجه، يمهم ال فم للممدو  با

 .ه، فكأن هذا صام أيام السهة كلهاوعيتمشر 
 :باب االىتثاف وقيام رمضان



)) ملن قلام رمضلان قلال:  -صلل  هللا ىليلو وسللم-أن رسلول هللا  -رضلي هللا ىنلو-وىلن أبلي هريلرة 
ًً واحتسابًا غفر لو ما تقدم من ذنبو ((   متفق ىليو. إيمانَا

المكدددوف علددد  الشدددمء: ، االعتكددداف و نبدددال االعتكددداف وقيدددام رمضدددا -تمدددال  رحمددده هللا-ذكدددر المؤلددد  
ا مدور التدم  فدمالدهة  عدن االسترسدا   ، وحدب لدزوم المسدجد للاعدة هللا تمدال  :لزومه، ويدراد باالعتكداف شدرعا  

، مددن صدديام وصددال  وذكددر وتددالو  ، ويتةددرغ لمبادتدده الخاصددةمددن أجدد  أن يخلددو المبددد بربدده ،دجتددزاو  خددارج المسدد
هةدع، مدن الهةدع المتمددي، ، ولو كدان فيده أن يهشغ  اإلهسان بما يشغ  قلبه فولذا ال يستحل فم االعتكا ،ودعاء

عمدد  بدددهم، أو تملدديم علددم، أهدد  الملددم ال يددرون هددذا، فاالعتكدداف مخصددص للمبددادا  الخاصددة، للصددال  والصدديام 
  .والذكر والدعاء والتالو  فق 

هما المقصود به الصالوقيام رمضان لي  المقصود بالقيام اال وفدم حكمهدا الدذكر والدتالو ، فهدم   هتبام، وات
هدذا  :من القيام لو أن اإلهسان قام الةلأ ا خير بمقدار ساعتين، ساعة للصال ، وسداعة لقدراء  القدر ن، هد  هقدو 

-لذكر حكمها حكم الصال ، كلها مما يتقرل به إل  هللا  ن التالو  وا ؛عة واحد ؟ ساعتينقام ساعتين أو قام سا
 القيام.، فيشمله -ج  وعال

)) مدددن قدددام رمضدددان قدددا :  -صدددل  هللا عليددده وسدددلم-أن رسدددو  هللا  -رضدددم هللا عهددده-وعدددن أبدددم هريدددر  
ً  واحتسابا  غةر له ما تقدم من ذهبه(( احتسدابا  غةدر لده مدا تقددم من صام رمضان إيماهدا  و ))آلخر: وحديةه ا إيماهَا

فمدن  غةر لده مدا تقددم مدن ذهبده(( ر إيماها  واحتسابا  من قام ليلة القد)): وفم الحديأ الةالأ  بم هرير  من ذهبه((
، -جد  وعدال-وتصديقا  بوعددم واحتسدابا  للبدا  لهجدر مدن هللا  -ج  وعال-قام رمضان إيماها  واحتسابا  إيماها  باب 

 غةدر لده مدا))والغةدران ههدا مللقده يتهداو  جميدع الدذهول، فم ذله غةر له ما تقدم من ذهبه، متةد  عليده،  مخلصا  
بدد لهدا  لكدن الجمهدور علد  أن الكبدائر ال ذهدل مةدرد مضداف فديمم؛ ((مدن ذهبده))من صي  الممدوم، و (ما) ((تقدم

  .من توبة
نداهر اللةدأ يدد  علد  أهده  بقيدام جميدع رمضدان؟ هذا الوعد ه  يتحق  بقيام ليلة أو ((من قام رمضان))

مددن قددام فددم رمضددان أو قددام ليلددة مددن  :قددا مددا  )) مددن قددام رمضددان((جميددع رمضددان،  هدده قددا : ال بددد مددن قيددام 
رمضددان، مددن قددام رمضددان، ورمضددان يشددم  جميددع الشددهر، وعلدد  كدد  حددا  القيددام شددأهه عندديم فددم رمضددان وفددم 

عليددده الصدددال  -والهبدددم  ((همدددم الرجددد  عبدددد هللا لدددو كدددان يقدددوم مدددن الليددد ))وهدددو دأل الصدددالحين، و ،غيدددر رمضدددان
}َأمَّلَن ْهلَو َقاِنل ن لَنلات اللََّيلِ  [ ( سدور  السدجد 61)]  ْجْنوْبْ َم َىِن اَلَمَضاِجِع }َتَتَجافَ  قام حت  تةلر  قدمام -والسالم

لللوِ  َهلللَ  َيَسلللَتِوي الَّلللِذيَن َيَعَلْملللوَن َوالَّلللِذيَن اَل }ةدددم بمدددد ذلددده قدددا :   َسلللاِجًدا َوَقاِئًملللا َيَحلللَذْر اَوِخلللَرَة َوَيَرْجلللو َرَحَملللَة َربِ 
فالقاه   هاء اللي  والههار هم الذين يملمون، والهائمون هم الذين ال يملمون، فمن وصد  [ ( سور  الزمر9)]َيَعَلْموَن 

))همدم الرجد  عبدد هللا لدو أه  الملم أههم أه  قيام بداللة هذم اآلية، والهصدوص التدم ترغدل فدم القيدام كةيدر  جددا ، 
 وصار بمد ذله ال يهام من اللي  إال قليال . كان يقوم من اللي ((

أن القيام من الهوم ال سيما مع ما ابتلم به كةير من الهدا  مدن سدهر واهشدغا  بمدا ال يمهدم فد ذا  وال شه
وال  ،ويحةدأ أعمالده ،اهشغ  اإلهسان بما ال يمهيه ال يوف  لمة  هذم ا عمدا ، فملد  اإلهسدان أن يدهجم علد  هةسده

مددن جهدداد، ةددم بمددد ذلدده يتلددذذ كمددا فمدد   وحيهئددذ يمددان، وعليدده أن يجاهددد، أو  ا مددر ال بددد ،يددتكلم فيمددا ال يمهيدده



ومةد  مدا ذكرهدا الدذهل مةدرد مضداف فديمم،  ((غةر له ما تقدم مدن ذهبده ))من قام رمضان إيماها  واحتسابا  السل ، 
 لكن عامة أه  الملم عل  أن الكبائر ال تكةر إال بالتوبة. الحديأ أهه يمم الصغائر والكبائر؛ومقتض  

أي -  العتر إذا دخ -صل  هللا ىليو وسلم-كان رسول هللا ))قال :  -رضي هللا ىن ا-وىن ىائتة 
 متفق ىليو. ((ان تد مئزره وأحيا ليلو وأيقظ أه من رمض -العتر ا خيرة

كللان يعتثللف العتللر ا واخللر مللن )) :-صللل  هللا ىليللو وسلللم-أن النبللي  -رضللي هللا ىن للا-وىن للا 
 متفق ىليو. ((من بعده ثم اىتثف أزواجو -ىز وج -رمضان حت  توفاه هللا 

إذا أراد أن يعتثلف صلل  الفجلر )) :-صل  هللا ىليلو وسللم-كان النبي رضي هللا ىن ا قال : -وىن ا 
 متفق ىليو. ((ثم دخ  معتثفو
ليلدخ  ىللي رأسلو وهلو  -صل  هللا ىليو وسلم-إن كان رسول هللا ))قال :  -رضي هللا ىن ا-وىن ا 

 .[واللفظ للبخاري  ،متفق ىليو] ((البي  إال لحاجة إذا كان معتثفاً في المسجد فأرجلو، وكان ال يدخ  
وال  ،وال يمس امرأة وال يباتلرها ،وال يت د جنازة ،يعود مريضاً  السنة ىل  المعتثف أال))وىن ا قال : 

وال  [درواه أبلو داو ] ((يخرج لحاجة إال لما ال بد لو منو، وال اىتثاف إال بصوم، وال اىتثاف إال في مسلجد جلامع
 جالو إال أن الراجح وقف لخره.بأس بر 

ههددا بالهسددبة لقيددام رمضددان الددذي سددب  الحددديأ الماضددم، يقددو  أهدد   -تمددال  رحمدده هللا-يقددو  المؤلدد  
ع الها  عل  وجم  أو مهةردا  صح عهه أهه قام رمضان، أن من قام فم صال  التراويح سواء  كان مع إمامه  :الملم

ن يةرذ القيدام علد  ليلتين أو ةالأ، ةم تركه خشية أ -عليه الصال  والسالم-لهبم إمام واحد فم رمضان فمله ا
، ةدم فدم عصدر أبدم -عليده الصدال  والسدالم-الها ، تركه واستمر ا مر فم حيا  الهبم  عههيمجز هذم الصور  ف

 فصاروا يصلون بصال  إمامهم. ،عل  أبم -رضم هللا عهه-، ةم بمد ذله جمع الها  عمر بكر
 "وأما صال  التراويح فقد ابتدعها عمر"قا :  ،شار  بتأةير من البيئة التم عا  فيها لمز عمر فم هذاوال

كدالم فدم غايدة السدوء فدم حد  أميدر المدؤمهين الهدذا "، والبدعة قبيحة ولو كاه  من عمدر"وفم موضع  خر قا : 
رضددم هللا -ن أولدده إلدد   خددرم مماويددة الخليةددة الراشددد عمددر بددن الخلددال، تددأةير البيئددة يمهددم مددا تجددد فددم الكتددال مدد

ممدود  لكن يبق  أن البيئة أةر ، وتأةير قبيح ما هو تقدير بمد، همم لي  ؛مؤل  محسول عل  أه  السهة -عهه
-عليه الصدال  والسدالم-مة  هذا التأةر قبيح من رج  يهتم بسهة الهبم أن لكن يبق  من الشيمة وال من الزيدية؛ 

 لكن من كةر ما يسمع ال بد أن يتأةر اإلهسان بشر يتأةر. مة  هذا؛ ، ويأتم فم ةهايا كالمه
ههنددر فددم ا مددر هدو بالةمدد  بدعددة أو لددي  "، فقددد ابتدددعها عمدر علدد  مدا أعتيددد اآلن وأمددا التددراويح"يقدو : 

لمدا خدرج والهدا  يصدلون بصدال   "البدعدة "هممد هةسه فم صحيح البخاري قا :  -رضم هللا عهه-عمر  ؟ببدعة
ال لغوية  لكن ه  هم بدعة لغوية أو بدعة شرعية؟ "البدعة "همم عمر هةسه قا :  "البدعة "همم قا :  إمامهم،

عليدده - ن البدعددة اللغويددة مددا أحدددأ علدد  غيددر مةددا  سدداب ، تددراويح لهددا مةددا  سدداب  مددن فمدد  الهبددم  ؛وال شددرعية
؛  هده سدب  لهدا شدرعية عدة شدرعيةصالها ومن الصحابة جماعة، فلها مةا  سداب ، وليسد  ببد -الصال  والسالم

هما تركهدا خشدية أن ت -عليه الصال  والسالم-، يمهم كون الهبم من السهة ةدرذ مدع بقداء تركه ال عدوال  عهها، وات
 ، فليس  ببدعة شرعية وال لغوية.الحكم



و : غوية، الشدالبم يقدأهها بدعة ل :لكن لها مةا  ساب ، فكي  هقو  ؛شيخ اإلسالم ير  أهها بدعة لغوية
والمجاهسدة، فدم  لمشداكلةا :ههاه فم علم البديع شمء يقا  لهكالمه عهد من يهةم المجاز مللقا ،  مجاز، ويشك 

البدعدة،  " يمهدم إذا كاهد  هدذم بدعدة فهممد البدعدة "هممد التمبيدر يمهدم كدأن قدائال  قدا : ابتددع  يدا عمدر، قدا : 
  اكلة موجود فم اللغة وفم الهصوص.شفليس  ببدعة ال لغوية وال شرعية، أسلول المجاهسة والم

        قدددددددالوا: اقتدددددددر  شددددددديئا  هجدددددددد لددددددده لبخددددددده

 قلددددددددددد : البخدددددددددددوا لدددددددددددم جبدددددددددددة وقميصدددددددددددا 
 

َثْلَ ا }َوَجزَاتمشاكلة فم الهصدوص،  َئةن مِ  َئٍة َسيِ  الجهايدة سديئة ولكدن مماقبدة الجداهم [ ( سدور  الشدور  44)] َسيِ 
 ة.ليس  بسيئة، وهذا كةير فم الهصوص، أسلول المشاكل

أي -إذا دخلد  المشدر  -صل  هللا عليه وسلم-كان رسو  هللا ))قال :  –رضم هللا عهها -وعن عائشة 
، فيدوم عشدرين لدي  مدن المشدر، مدن نودخدو  المشدر بغدرول شدم  يدوم عشدري-من رمضدان  -((المشر ا خير 

ز  الهسددداء، ولدددو  واعتددد ،فتأهدددل للتشدددمير فدددم المبددداد  ((شدددد مئدددزرم))مدددن رمضدددان  -المشدددر ليلدددة واحدددد وعشدددرين
-أحيد  ليلده مةهومده أهده ال يهدام ليدالم المشدر، إحيداء الليد  مةهومده أن الهبدم  ((شدد مئدزرم، وأحيدا ليلده))الةرا ، 

ه أهده مدا حةدأ عهد -عليده الصدال  والسدالم-وجاء فم الحدديأ الصدحيح أن الهبدم ال يهام،  -عليه الصال  والسالم
يخلد  المشدرين ا و   -عليده الصدال  والسدالم-، وكدان له خداص بالمشدرأحيا ليله كاملة إل  الصبح؛ لكن أحيا لي
ومدوا الليد  مدا يلدزم مدن تحد  يددم بدأن يقيمهدم ، وأيقدأ أهلده، وأحيدا ليلده ،بصال  وهوم، ولكدن فدم المشدر شدد مئدزرم

 كلدده، وال يحملهددم علدد  مددا يحمدد  عليدده هةسدده، ال، يتددره لهددم الةرصددة يهددامون ويددوقنهم، ال يةددر  فددم حقهددم بددأن
 ركهم يهامون وال يصلون أبدا ، ال.يت

وهددم أفضدد  ليددالم السددهة، المشددر الليددالم المشددر الباقيددة مددن رمضددان كمددا أن أفضدد   ،المشددر لهددا مزيددةو 
ا يددام أيددام المشددر مددن ذي الحجددة، وهددذم الليددالم المشددر تشددتم  علدد  ليلددة هددم خيددر مددن ألدد  شددهر، ليلددة القدددر، 

 ويوم الميد الحج ا كبر. ،وعشر من ذي الحجة تشتم  عل  يوم عرفة
كدان يمتكد  المشدر ا واخدر مدن )) :-عليده الصدال  والسدالم-أن الهبدم  -رضدم هللا تمدال  عههدا-وعهها 

كددان يمتكدد  المشددر ا واخددر مددن رمضددان، ، ((ةددم اعتكدد  أزواجدده مددن بمدددم -عددز وجدد -رمضددان حتدد  توفددام هللا 
اعتك  المشدر ا و ، ةدم  -عليه الصال  والسالم-هبم ةم اعتك  أزواجه من بمدم، ال -عز وج -حت  توفام هللا 

قلع اعتكافده وقضدام فدم ، ومر  اعتك  المشر الوسل ، ةم استقر اعتكافه عل  المشر ا واخر، استمر عل  هذا
  هه إذا عم  عمال  أةبته. ر شوا ؛عش

جما  أه  الملم عل  أهها سهة مرغل فيها،ةابتة واالعتكاف سهة  وأق  ما يهلبد  عليده  بالكتال والسهة وات
سددير لددي  االسددم مددا يشددمله المسددم  اللغددوي، وهددو اللددزوم والمكددأ، أمددا مجددرد الدددخو  فددم المسددجد وجلددو  زمددن ي

 ، خددالف لمددن كتددل فددم بمددذ المسدداجد يددذكر الهددا  عهددد المدددخ  يقددو : هويدد  سددهةبممتكدد  ال لغددة وال شددرعا  
 االعتكاف، وفيها أكةر من محنور: 

 : هوي  سهة االعتكاف، والهية بهذم اللريقة بدعة.أوال : يريد يقو : ق 
به الوق  أو قصدر واالعتكداف الشدرعم ال يهلبد  إال علد   اخ  سواء  لا ا مر الةاهم: أهه يقو  لك  د

لكددن لددو  المكددأ يسددم  اعتكدداف لغددوي،  مشددر ليددالم؛بأن التحديددد الشددرعم جدداء مددا يشددمله المسددم  اللغددوي، مددع 



عليدده الصدددال  -أن يمتكددد  ليلدده، وأقددرم الهبدددم  -رضدددم هللا عهدده-، وقدددد هددذر عمددر واعتكدداف ليلددة يسدددم  اعتكدداف
فددد  علدد  أن اعتكدداف ليلددة ممددا يتقددرل بدده، فهددو داخدد  فددم مسددم  االعتكدداف،  ))أوف بهددذره((وقددا :  ،-والسددالم

  عليدده الصددال-يريددد أن يؤكددد فددم هددذا الحددديأ إال أن االعتكدداف بقددم إلدد  وفاتدده  "-عددز وجدد -حتدد  توفددام هللا "
 ب  هو حكم محكم. ،فلي  بمهسو  "واعتك  أزواجه من بمدم" ،-والسالم

قالددد :  -رضدددم هللا عههدددا-يمهدددم عدددن عائشدددة أم المدددؤمهين  "وعههدددا" :–هللا تمدددال رحمددده -يقدددو  المؤلددد  
 .[متة  عليه] ((إذا أراد أن يمتك  صل  الةجر ةم دخ  ممتكةه -صل  هللا عليه وسلم-كان الهبم ))

 إن المشر ا واخر تبدأ من غرول الشم  ليلة إحد  وعشرين. :، وقلها واخريمتك  المشر ا
فهد  يصدلم الةجدر يدوم عشدرين أو يدوم واحدد  الةجر ةدم دخد  ممتكةده ا أراد أن يمتك  صل هها يقو : إذ

إن كدان واحدد وعشدرين صدار  ليلدة واحدد وعشدرين مدا دخلد  فدم االعتكداف، يمهدم يدوم عشدرين صدل  وعشرين؟ 
عشددرين ودخدد  الممتكدد ، ويكددون ههددار يددوم عشددرين قدددر زائددد علدد  المشددر، إذا أراد أن يمتكدد  صددل   الةجددر يددوم

: أهدده يدددخ  قبدد  غددرول الشددم  ليلددة إحددد  وعشددرين، بدد  ليلددة إحددد  ر ةددم دخدد  ممتكةدده، الملمدداء يقولددون الةجدد
أهده  -ه الصال  والسالمعلي-وعشرين ليلة ترج  فيها ليلة القدر، وجاء فيها الحديأ الصحيح الذي ير  أن الهبم 
وبقدم أةدر  ،وصدل  الصدبح ،كان يسجد عل  ماء ولين، فهم فم تلده الليلدة ليلدة إحدد  وعشدرين، وكد  المسدجد

رين، ممهدام أهه يدخ  ممتكةده مدن صدبح إحدد  وعشد :، ف ذا قلها-عليه الصال  والسالم-الملر واللين فم وجهه 
دخ  المسدددجد لالعتكدداف ليلدددة إحددد  وعشدددرين قبدد  غدددرول لكددن أهددد  الملددم يقولدددون: يدد أهدده مددا اعتكددد  قبدد  ذلددده؛

الشدددم ، ويددددخ  الممتكددد  المكدددان المخصدددص لالعتكددداف، داخددد  المسدددجد إذا صدددل  الصدددبح، ليهقلدددع فيددده عدددن 
، مكددددان مخصددددص يددددر جا اتخددددذ حَ  -صددددل  هللا عليدددده وسددددلم-الهبددددم  الهددددا ، لمدددداذا هحتدددداج إلدددد  مةدددد  هددددذا الكددددالم؟
ذا أراد أن يصلم خرج إل  الها  وصل  بهملالعتكاف، فصل  الةجر دخ  الممتك ،    الممتكد  فدم ةدم دخد ،وات

لكهدده ممتكدد  وفددم المسددجد،  ليلددة إحددد  وعشددرين مددا دخدد  الممتكدد ؛لكددن مةهومدده أهدده  إشددكا ؟ مددا فددم إشددكا ؛
 بالحديأ.إشكا  وحيهئذ ال 

ن يمتكد  ليل إذا عرفها أهه كان يدخ  الممتك  قبد  غدرول الشدم  فمتد  يخدرج، يمهدم كدان إذا أراد أ
بغددرول الشددم  ليلددة الميددد، إذا أراد أن يمتكدد  بغددرول شددم  ليلددة إحددد  وعشددرين، وتهتهددم المشددر فالمشددر تبدددأ 

لكدن بمدذ الةقهداء يستحسدن أن يبيد  ليلدة الميدد فدم  خرج فم هذا الوق ، إذا أرد المشر؛يدخ  فم هذا الوق  وي
ر قلما ، س  داخلة فم المشلكن ليلة الميد لي ها؛  المصل  بةيابه الذي اعتك  فيويخرج من المسجد إل ،المسجد

))مددن أحيددا ليلتددم الميدددين أحيددا هللا قلبدده يددوم تمددو  هددم تبمددا  لمددا جدداء فددم إحيدداء ليلددة الميددد مددن حددديأ ضددمي  
وهددو ضددمي ، وعلدد  كدد   ،فالةقهدداء يسددتحبون المكددأ فددم المسددجد مددن أجدد  هددذا الحددديأ ،هددذا ضددمي القلددول(( 

 لشم  ليلة الميد.حا  المشر تهتهم بغرول ا
ليدددخ  علددم رأسدده وهددو فددم  -صددل  هللا عليدده وسددلم-كددان رسددو  هللا "قالدد :  -رضددم هللا عههددا-وعههددا 
ن مدن المسدجد وهو فم المسجد فأرجله، يمهم خروج بمدذ البدد ،يدخ  علم رأسه يمهم فم بيتها "المسجد فأرجله

ا أن اإلهسدان يمضدم ا وقدا  اللويلدة ورأسده لكن لدي  ممهد  هدذ ال يؤةر فم االعتكاف، ال يؤةر فم االعتكاف؛
 : أهددا فددم المسددجد، ال، هددذايتةددرج علدد  الهددا ، ويقددو و خددارج المسددجد يهنددر فددم الغددادي والددرائح والددذاهل والجدداي 



، وكدان ال يددخ  البيد  إال لحاجدة إذا خ  المسجد، فيخدرج رأسده لكدم ترجلدهلحاجة  هها ترجله وهم حائذ ال تد
ن دخولده المسدجد، هدذم حاجدة ومدا قد  مةد  هدذا فدم ا كد  إذا مهدع مدو ، د مهه لقضداء الحاجدةا  لما ال بكان ممتكة

 متة  عليه." وكان ال يدخ  البي  إال لحاجة إذا كان ممتكةا  عدا ذله مخ  فم االعتكاف، "
لمدداذا ال يرجدد  رأسدده فددم المسددجد؟ يقولددون: مددا يتسدداق  مددن الشددمر أو مددن النةددر يهبغددم أن يصددان مهدده 

صدددل  هللا عليددده - هدددذم يهبغدددم أن يصدددان عههددا المسدددجد، ولدددذا كددان الهبدددم ..ومسدددائ  التهنيددد  ومسددائ  المسددجد،
ممددا هددو  -عليدده الصددال  والسددالم-، يدددخ  رأسدده فددم حجرتهددا لكددم ترجلدده، وفملهددا مددن ترجيلدده يخددرج رأسدده -وسددلم

تدد  بالهصددوص، فملدد  ممدروف ومتمددارف ممددا يكددون بدين الرجددا  مددع هسددائهم، وهدذم مددن الخدمددة المللوبددة التدم ةب
ال تليد ،  المرأ  أن تخدم زوجها فيما تمارف عليه الهدا ، ال يكلةهدا أكةدر ممدا تمدارف عليده الهدا ، وال يكلةهدا مدا

 ن لدده  ؛كددان فدم حاجددة أهلده، ال يتسدل  علدد  المدرأ  -عليدده الصدال  والسدالم- ن الهبدم  وعليده أن يميههدا أيضددا ؛
َلْ لللنَّ ِمَثلللْ  الَّلللِذي َىَللللَيِ نَّ }يمهدددم الشدددر  جددداء بمدددا يسدددمد اللدددرفين ل  عليددده، القوامدددة، وال يجمددد  المدددرأ  أيضدددا  تتسددد
َجللاِل َىَلللَيِ نَّ َدَرَجللةن   ن بمددذ الهددا  إمددا أن يكددون علدد  مددا يمبددرون الهددا  [ ( سددور  البقددر 222)]ِبللاَلَمَعْروِف َوِللرِ 

المدرأ  مةلده، لهدا مدن الحقدوق ما هو صدحيح، حد يتكلم وال يهة ، هذا أما البي  فم  إذا كاندكتاتور، إمبرالور، 
 لدي  ممهد ويبقد  أن للرجدا  علد  الهسداء درجدة،   َلْ لنَّ ِمَثلْ  الَّلِذي َىَللَيِ نَّ } عليهالحقوق له من امة  ما  عليه

هددذا مةدد  مددا هشدداهد اآلن مددن ردود ا فمددا  مددن تةضددي  الهسدداء علدد  الرجددا ، هددذا لددي  بشددر ، القوامددة للرجدد ، 
خالف الشر ، قد جاء هذا الرجا  عل   الهساءحت  فم حديةهم يقدمون  وتجد مة  هؤالء المهزومين بيدم، وا مر
وصددةوف الهسدداء أفضدد ، الصددةوف المددؤخر  أفضدد  مددن الصددةوف  ،وهددن فددم أواخددر الصددةوف بتددأخيرهن،ا مددر 

يد  المداهع ،يجيه من يقو : يقدم الهساءو المتقدمة، هذم هصوص شرعية عهدها،  وهصد   ،الرجدا هدن شدقائ   ؟وات
ذا عللهاهن كي  هساير الها   .؟!ال هساير الها  وال هواكبهم، مساير  تخال  ديهها وشرعها ؟المجتمع، وات

ومةلدده  ،يمهددم مددن قضدداء الحاجددة التددم ال بددد مههددا مددن هقددذ للوضددوء "وكددان ال يدددخ  البيدد  إال لحاجددة"
ال فا صدد  جددواز ا كدد  الوضددوء خددارج المسددجد، وقدد  مةدد  هددذا فددم ا كدد  والشددرل إذا مهددع مددن  دخددو  المسددجد وات

 ال ماهع من هذا. ،والشرل كله فم المسجد
السهة أو من السهة إذا قاله الصحابم فهو  "السهة عل  الممتك قال : " -عههارضم هللا -وعهها "يقو : 

  .مرفو 
 قدددددددددددددددددددددددو  الصدددددددددددددددددددددددحابم مدددددددددددددددددددددددن السدددددددددددددددددددددددهة أو
                          بمدددددددددددددددددددددددددددددد الهبدددددددددددددددددددددددددددددم قالددددددددددددددددددددددددددددده بأعصدددددددددددددددددددددددددددددرا 

 حكمددددددددددددددددددددده الرفدددددددددددددددددددددع ولدددددددددددددددددددددو هحدددددددددددددددددددددو أمرهدددددددددددددددددددددا 
 علددددددددددددددددد  الصددددددددددددددددددحيح وهدددددددددددددددددو قددددددددددددددددددو  ا كةددددددددددددددددددرا 

 
 

 ن ممه  االعتكاف لزوم المسجد، والخدروج مهده لميداد  المدريذ  سهة عل  الممتك  أال يمود مريضا ؛ال
خرم لهذا اللزوم، وال يشهد جهاز ، مة  أن تخصص هذم ا يام للخلو  المةيد  للقلل فائدد  عنمد ، إذا كاهد  علد  

اولهدا فدم ؟ تجدد حياتده اليوميدة التدم يز ن ما يسدتةيد يخدرج كمدا دخد ، لمداذاذ الها  يمتك  لكالوجه الشرعم، بم
، هدذا اعتكداف؟ يتدابع ا حدداأ ا عهددمهدالددهيا كلو  ،، الجوا  واالتصاال  والجرائد وا خباربيته يزاولها فم المسجد

ي  صار ،وا خبار ه وبصدورها وجدوا  ورسدائ  مدن وجرائدد أمامد ؟ومن إذاعة ومدن محلدة ومدن مدا أدري إيد  ؟وات
 هدده اعتكدد  ليمددالج هددذا القلددل الددذي تتجدده إليدده جميددع  وشددرق وغددرل، مةدد  هددذا لددي  باعتكدداف؛ اليمددين والشددما 



حت  بمذ ا عما  التم كان يزاولها من ا عمدا   خلابا  الشر ، وفم هذم ا يام المشر  تهقلع عالئقه بالها 
ذا يهقلددع، حتدد  صددلة ، كدد  هددمددن شددهود جهددائز ومددن عيدداد  مرضدد ، و الصددالحة مددن للددل علددم ومددن تملدديم علددم

 أو تسع.  ن هذا مخصص للمبادا  الخاصة، هم عشر  ليالم ا رحام تهقلع؛
ال يمدد  امددرأ  ولددو كاهدد  مددن  "وال يخددرج إال لمددا ال بددد مهدده ،ال يمدد  امددرأ  وال يباشددرهاو  ،وال يشددهد جهدداز "
}َواَل ْتَباِتلْروْهنَّ َوَأنلْتَم َىلاِثْفوَن هه جاء الههم عن المباشر  فم القر ن   ه، وال يباشرها ولو كاه  زوجة له؛محارم

وتقدددوم فيددده صدددال   ،ومدددا يجمدددع فيددده ،فدددم المسددداجد يشدددم  جميدددع مسددداجد الددددهيا[ ( سدددور  البقدددر 621)]ِفلللي اَلَمَسلللاِجِد 
 الجماعة.
االعتكداف مدن غيدر صدوم؟  يمهدم هد  يصدح "وال يخرج لحاجة إال لما ال بد مهده، وال اعتكداف إال بصدوم"
لم يةب  عهه أهه اعتك  إال وهو صائم، وةب  فم الحدديأ الصدحيح أن عمدر بدن  -عليه الصال  والسالم-الهبم 

أوفددم )): -عليده الصددال  والسدالم-فقددا  لده الهبددم  ،هدذر أن يمتكدد  ليلدة فددم الجاهليدة -رضدم هللا عهدده-الخلدال 
  أه  الملم فم اشترا  الصوم لصحة االعتكاف، وهها هذا الحدديأ واللي  لي  محال  للصوم، ولذا يختل ((بهذره
هدو الدذي أشدار  وال اعتكداف إال فدم مسدجد جدامع هدذا لكدن وال اعتكداف إال بصدوم، "ال اعتكداف إال بصدوم"يقدو : 

ن كددان مددن قولهددا فهددو اجتهدداد مههدداالمؤلدد  إلدد  أهدده موقددوف يمارضدده  ، موقددوف علدد  عائشددة، ومددا قبلدده مرفددو ، وات
، وا ولددد  وا كمددد  وا حدددو  أن يكدددون علددد  صددديام، يكدددون االعتكددداف مقروهدددا  -رضدددم هللا عهددده-عمدددر حدددديأ 
 بالصيام.
هذا من كالم عائشة، لئال يلزم عليه أال يخرج من المسجد مدن ممتكةده  "وال اعتكاف إال فم مسجد جامع"

لدد  أن يخددرج مددن ممتكةدده خمدد  إلدد  أداء الجممددة، أمددا المسددجد الددذي ال يقددام فيدده صددال  الجماعددة بحيددأ يحتدداج إ
ن لدم تقدام جَ مرا  فم اليوم هذا ال يصح فيه االعتكاف، وأما المسجد الذي ي   مع فيه يصل  فيده صدال  الجماعدة وات

 فيه الجممة  ن خروج مر  فم ا سبو  ال يؤةر فيصح.
ال اعتكاف إال فم و  ،وال اعتكاف إال بصومإال أن الراجح وق   خرم، يمهم "روام أبو داود وال بأ  برجاله 

  .-رضم هللا عهها-ذا من قو  عائشة ه "مسجد جامع
: ))لليس ىلل  المعتثلف قلال -صلل  هللا ىليلو وسللم-أن النبلي  -رضي هللا ىن ما-وىن ابن ىباس 

 رواه الدار قطني والحاثم والراجح وقفو أيضًا. صيام إال أن يجعلو ىل  نفسو((
 -صل  هللا عليده وسدلم-أن الهبم  -رضم هللا عههما-عبا   وعن ابن": -رحمه هللا-هها يقو  المؤل  

يمهدددم يهدددذر أن يمتكددد  صدددائما  أو يصدددوم فدددم  ))لدددي  علددد  الممتكددد  صددديام إال أن يجملددده علددد  هةسددده((قدددا : 
-، المرفددو  إلدد  الهبددم ، أمددا بالهسددبة للمرفددو  فهددو ضددمي اعتكافدده، روام الدددار قلهددم والحدداكم والددراجح وقةدده أيضددا  

، وأمددا كوهدده مددن قددو  ابددن عبددا ، عهددد الدددار قلهددم والحدداكم والمددرجح أهدده فهددو ضددمي  -والسددالمعليدده الصددال  
، وأصح ما فم البال حديأ عمر، أصح ما فم البدال ضمي  -عليه الصال  والسالم-موقوف ورفمه إل  الهبم 

يمتكدد  ليلددة، وأمددا وعدددما  حددديأ عمددر أهدده هددذر أن  ،أةهدداء اعتكافدده -عليدده الصددال  والسددالم-وجددودا  صدديام الهبددم 
 حديأ عائشة وحديأ ابن عبا  فال تقيم بهما حجة.

 طالب:.........



ه سددهة مددن السددهوا  واعتكدد  فددم خددرج مددن ممتكةدد -عليدده الصددال  والسددالم-الهبددم يصددح، مددا فددم شددمء 
 ن فددم رمضددان فالصدديام مددن أجدد  رمضددان؛الصدديام فددم رمضددان يجددل لرمضددان ولددي  لالعتكدداف، إذا كددا شددوا ،

أها مسدافر يدوم  :، تقو الحرم المكم أو المدهم يوم واحد ترذ أهه سافر  مةال  وأرد  أن تمتك  فملكن أه  اف
 ...الصيام فم االعتكاف. باشترا  هه مسافر إال عل  القو ، همم، أه  يبا  له الةلر  واحد ما أها بصائم

 


